
Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 03 de             

dezembro de 2020. 

 

GRATIDÃO 

 

Seja grato! Gratidão! 

Meus filhos, olhem a vossa volta, na vossa casa. Muitos tem um teto, tem              

roupa, tem calçado, tem comida. 

Eis que vem dias difíceis! 

Agradeça pelo que lhe foi dado. 

Agradeça pelo que tens, seja grato pelo sopro de vida, pela família, pelos             

filhos, pelos netos. 

Tudo vem do Pai e tudo volta para o Pai. 

Seja grato! 

Gratidão em tudo, pelo dia e pela noite, pelo dormir e pelo levantar, pelo              

caminhar e pelo andar, até nas provações, seja grato. 

O Pai que ama corrige seus filhos. 

Meu filho Jó falou: "Havemos de receber as coisas boas e não havemos de              

receber as coisas más"? 

O mesmo Pai que te afaga no momento do erro é o mesmo Pai que te                

corrige. Porque ama a todos e a todos abençoa. A todos ama com amor              

igual. 

Derramo do meu amor no dia que se chama hoje, a todo aquele que aceita,               

a todo aquele que abre a porta do seu coração para que meu amor e Espírito                

invada seu coração. 

Basta que tu digas: Sim eu aceito! 

 

Shalom 

Com amor eterno 

Yeshua Hamashia 

 

1 Tessalonicenses 5:18 

Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus             

para vocês em Cristo Jesus. 

 

Salmos 136:1 

Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. 

O seu amor dura para sempre! 

 

Jó 2:10 



Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu; receberemos o bem             

de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus                

lábios. 

 

Ezequiel 36:26 

Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de               

vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. 

 


